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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat in Polen en Hongarije ganzen levend, en zelfs buiten de ruiperiode, 
worden geplukt om dons en veren te kunnen leveren. Dit veroorzaakt verschrikkelijke pijn en 
verwondingen bij de dieren en is een onacceptabele vorm van dierenmishandeling. Indienster 
verzoekt derhalve dat er onmiddellijke maatregelen getroffen worden om aan deze praktijk 
een einde maken en om een verbod voor het in de handel brengen van dons- en veerproducten 
die geplukt zijn van levende ganzen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

In Richtlijn 98/58/EG inzake het welzijn van landbouwhuisdieren komen de beginselen tot 
uiting die zijn vastgelegd in de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van 
landbouwhuisdieren. Artikel 3 van deze richtlijn schrijft voor dat "de lidstaten [...] ervoor 
[zorgen] dat de eigenaar of houder alle passende maatregelen treft om het welzijn van zijn 
dieren te verzekeren en te waarborgen dat die dieren niet onnodig aan pijn of leed worden 
blootgesteld en dat hen geen onnodig letsel wordt toegebracht".

De gedetailleerde bepalingen van de overeenkomst zijn in verscheidene aanbevelingen 
gespecificeerd. Zowel de overeenkomst als de aanbevelingen maken deel uit van het 
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Unierecht. In artikel 23, lid 3, van de in 1999 aangenomen aanbeveling inzake ganzen is 
vastgelegd dat veren, met inbegrip van dons, niet geplukt mogen worden van levende vogels.
Aangezien de Unie en de lidstaten gehouden zijn om de bepalingen van deze aanbeveling op 
dezelfde manier te effectueren als die van de overeenkomst zelf, is de praktijk om veren van 
levende vogels te plukken in de EU verboden, hoewel er in Richtlijn 98/58/EG niet 
uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

De Permanente Commissie van de overeenkomst maakt echter een onderscheid tussen het 
plukken van veren, dat verboden is, en het oogsten van veren, dat toegestaan is. Het oogsten 
van donsveren bestaat uit het verwijderen van veren die rijp zijn ten gevolge van het 
natuurlijke verschijnsel van de rui.

Op verzoek van de Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)1

een wetenschappelijk advies uitgegeven inzake het gebruik om veren te oogsten van levende 
ganzen voor de productie van dons. In het advies wordt de conclusie getrokken dat het 
verwijderen van veren van levende ganzen kan geschieden zonder dat dit pijn, lijden of 
verwondingen bij de vogels veroorzaakt, als de veren verzameld worden. Het verzamelen van 
veren van levende ganzen wordt gedefinieerd als het verwijderen van veren die rijp zijn als 
gevolg van het verschijnsel van de rui hetgeen nooit tot weefselbeschadiging zou leiden. Bij 
plukken gaat het om het met geweld verwijderen van veren, hetgeen resulteert in bloedende 
follikels en mogelijk andere huidbeschadigingen, zoals scheuren en kneuzingen. De 
mogelijkheid om veren te plukken kan niet uitgesloten worden en het lijkt erop dat onder de 
huidige commerciële omstandigheden een minimum aan lijden ten gevolge van pijn en 
verwondingen onvermijdelijk is. Bovendien worden er in het advies een aantal op dieren 
gebaseerde indicatoren aangereikt die door officiële inspecteurs en producenten kunnen 
worden gebruikt om de potentiële negatieve gevolgen van het verzamelen van veren van het 
lijf van levende vogels in het oog te houden en tot een minimum te beperken.

Naar het schijnt kennen zowel Hongarije als Polen een lange traditie van het oogsten van 
donsveren van levende ganzen. In eerste instantie zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de 
uitvoering van EU-wetgeving inzake dierenwelzijn. Bij niet-naleving dienen zij maatregelen 
te treffen en zo nodig sancties op te leggen aan exploitanten die zich niet aan de wet houden, 
opdat zij de situatie rechtzetten, zoals dat voorgeschreven is in artikel 54 en 55 van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles2.

In dit stadium wil de Commissie haar inspanningen concentreren op de verbetering van de 
handhaving van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, zoals dat in de EU-strategie 
2012-2015 inzake de bescherming en het welzijn van dieren vastgelegd is. In verband hiermee 
voeren de diensten van de Commissie (het Voedsel- en Veterinair Bureau) ter plekke 
controles uit op de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Raad van Europa inzake 
het welzijn van landbouwhuisdieren. Tijdens een controle die in september 2011 in Hongarije 
werd uitgevoerd, werd onderzoek verricht naar het systeem van welzijnsinspecties op 
ganzenhouderijen waarin ook de aspecten van het oogsten van veren werden meegenomen. 
Het verslag en het actieplan van de bevoegde Hongaarse autoriteiten om werk te maken van 
de door de Commissie gedane aanbevelingen zijn beschikbaar onder de volgende link: 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.
2 PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1.
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http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Met betrekking tot het in de handel brengen geldt in het algemeen de regel dat op de 
EU-markt gebrachte producten, met inbegrip van dons, dienen te voldoen aan EU-wetgeving. 
Het is ook van belang om op te merken dat volgens de Europese dons- en verenvereniging1

meer dan 98% procent van het dons dat in de handel gebracht wordt, afkomstig is van veren 
die in slachthuizen van dode dieren afgehaald worden en dat het erg moeilijk is om, nadat de 
veren verwerkt zijn, onderscheid te maken tussen een veer die van een levende vogel geplukt 
is en een veer die in het slachthuis verzameld is. De dons- en voedselindustrie zijn begonnen 
met het opzetten van een particulier stelsel waarbij van ganzenhouders de garantie verlangd 
wordt dat zij geen veren plukken van levende dieren. 

Conclusie

In de EU is het plukken van veren van levende ganzen voor de productie van dons verboden. 
Indien zulke praktijken zich nog steeds voordoen in Polen en Hongarije, is het de 
verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten van deze lidstaten om actie te ondernemen 
om dergelijke inbreuken te voorkomen. De Commissie beschikt niet over bewijzen waaruit 
blijkt dat het plukken van veren van levende vogels stelselmatig voorkomt in zowel Polen als 
Hongarije, hoewel de Commissie op de hoogte is van geïsoleerde incidenten. De Commissie 
zal met de lidstaten blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving inzake 
voor landbouwdoeleinden en het oogsten van veren gehouden ganzen uitgevoerd wordt.

                                               
1 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.


